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Автентично италианско еспресо всеки ден
С филтър за каймак под налягане

Ръчната кафемашина Saeco предлага на почитателите на традиционните методи всичко

необходимо за ежедневната чаша еспресо. Патентованият филтър под налягане Crema

гарантира всеки път дълготраен слой каймак с превъзходен вкус.

Автентично италианско еспресо

Държач за филтър под налягане Crema

Помпа за налягане 15 бара

Държач за чаша

Лесно и бързо използване

Подходящо за мляно кафе и дози

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна.

Ергономичност за ежедневна употреба

Всекидневна употреба

Дълготрайни висококачествени материали

Енергийна ефективност
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Акценти

Филтър под налягане Crema

Специалният филтър Crema ви дава дълготраен

каймак с превъзходен вкус – каквато и смес кафе да

изберете.

Мляно кафе и дози

За ваше удобство можете да избирате между

мляното кафе и кафе-дозите

Помпа за налягане 15 бара

Високото налягане гарантира извличане на целия

аромат от смляното кафе

Дълготрайни висококачествени материали

Ръчната кафемашина Saeco е с корпус от

висококачествен и издръжлив материал.

Държач за чаша

С тази практична особеност можете да съхранявате

чашите за еспресо направо върху еспресо машината -

винаги под ръка и удобно съхранявани, без да заемат

място.

Ергономичност за ежедневна употреба

Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на

филтъра или на тавичката за отцеждане - всички

отделения са лесно достъпни за максимално

удобство.

Енергийна ефективност

Тази функция поддържа минимум потребление на

енергия. В действителност, в режим на готовност

потреблението е по-малко от 1 ват на час и това

става автоматично след 1 час, като спестява ресурси

и пари.

Класическа приставка за разпенване на мляко

Тази кафемашина Saeco се предлага с класически уред

за млечна пяна, който професионалистите в

правенето на кафе наричат "Pannarello". Той

разпределя пара и е потопен в млякото за

приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте

бариста майстора в себе си, като приготвяте вкусни

млечни специалитети по традиционния начин!

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Характеристики

Съвместимост с филтър Brita: По желание

Държач за чаша

Държач на филтъра: Филтър под налягане "Crema"

Гореща вода / Накрайник за пара

Интерфейс: Въртящ се бутон

Подходящо за дози

Pannarello: Пластмаса

Едновременно приготвяне

Дизайн

Цвят: Черно

Материали и покритие: ABS

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 200 x 265 x

297 мм

Максимална височина на чашката: 75 мм

Вместимост на резервоара за вода: 1,25 л

Тегло на изделието: 4 кг

Технически данни

Дължина на кабела: 80 см

Материал на нагревателя: Неръждаема стомана

(инокс)

Захранване: 950 W

Брой нагреватели за вода: 1 нагревател

Страна на произход: Проектирано в Италия,

Произведено в Китай
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